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BENK DÉNES-humorista
ESSEMM
HŐSÖK élő koncert

Helyszín: Bordány, Park tér 1.

Részletek a 11. oldalon!

fesztivál

Friss híreink a www.bordany.hu oldalon!

Bordány Nagyközség Önkormányzatának lapja | Megjelenik 1991 óta | Ingyenes, havonta megjelenő kiadvány

Folytatódik az osztályharc Tartalom
V. Kecskeverseny és Helyi Ízek Fesztiválja

A dolgos nyári mindennapok után jó is lesz egy kicsit saját közösségünkben
tölteni az időt. Erre az első alkalom szeptember 9-én, szombaton lesz, amikor is
igazi családi nap várja a Bordányiakat. A tervek szerint tíz órakor kezdetét veszi a
Helyi Ízek fesztiválja, ahová iskolai osztályközösségeket, családi és baráti társaságokat valamint a civil szervezeteket várják a szervezők. Folytatás a 3. oldalon
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„Semmit nem bánok, ami történt, és csak azzal szemben van bűntudatom, amit elmulasztottam.” - Márai Sándor

ÉVES

a Borostyán Dalkör

Segítség álláskeresőknek

Jubileumi népzenei találkozó

Ha ön jelenleg álláskereső és
szeretne bekapcsolódni a térség
legátfogóbb foglalkoztatási programjába, akkor most segítséget
kaphat egy Uniós program kereRészletek az 5. oldalon!
tén belül.

2017. szeptember 16-án
15 órától a Faluházban

Megkezdődhet a helyi iskola és a hivatal felújítása
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 17-én délután 5 órától tartotta soron kívüli ülését az Apraja-falva Óvoda és Bölcsődében. A kihelyezett ülést az intézménnyel kapcsolatos napirendek is indokolták, hiszen két napirendben is az óvodával foglalkoztak a képviselők. Elsőként az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde
2016/2017 évi nevelési évről szóló beszámolóját
hallgathatták meg, majd a második napirendi pontban a 2017/2018 évi nevelési év meghatározására,
az intézmény munkatervének jóváhagyására került
sor. Jó hír, hogy ebben a
nevelési évben a korábbi öt helyett hat csoportot indítanak az óvodában, így a csoportlétszámok sokkal ideálisabbak lesznek.
A harmadik napirendben az energetikai korszerűsítést célzó pályázathoz kapcsolódóan
fogadtak el árajánlatot.
A Polgármesteri Hivatal
kiviteli tervét a döntésnek megfelelően Simó
Anna építész készítheti el.
A soron kívüli ülés összehívásának legmeghatározóbb indoka a negyedik napirendi pont témája volt,
itt született döntés ugyanis az Ádám Jenő Általános
Iskola és Művészeti Iskola valamint a Bordányi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása érdekében
kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről. A Bíráló
Bizottság javaslatát figyelembe véve a képviselőtestület a kivitelezéssel a bordányi székhelyű Energiatudás Innovációs Kft-t bízza meg. A bírálati szem-

pontokban a legnagyobb hangsúlyt a vállalási ár jelentette, de figyelembe vették a vállalt jótállási idő,
valamint a műszaki segítségnyújtás, a rendelkezésre állás idejét is a jótállási idő alatt. A közel 130 milliós beruházás a szerződéskötést követően azonnal
megindul.
A következő napirendben a nagyközség közbeszerzési tervének módosítását fogadták el, figyelembe
véve a nyert pályázatokat és a munkák ütemezését
is. Ezt követte egy újabb, a település mindennapjait
több évre meghatározó döntés. A Közvilágítási célú
eszközök üzemeltetéséi és karbantartási
szerződésének jóváhagyása címet viselő napirendben a képviselők a legkedvezőbb
ajánlatot tévő DÉMÁSZ
Zrt. ajánlatát fogadták
el. 2021. szeptember
30-ig a szegedi székhelyű cég üzemelteti és
javítja a közvilágítást
biztosító lámpatesteket.
A testületi ülésen került kiválasztásra a település arculati kézikönyvének elkészítésére érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb. A munkát a Pap Ádám Építészstúdió Kft.
nyerte el. Október 31-ig kell hogy elkészüljön a község településképi rendelet tervezete, valamint a településképi arculati kézikönyv. A képviselők döntöttek még a 2017. évi belső ellenőrzési terv módosításáról. A testületi ülés megtartását követően sor
került a településfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó javaslatok megbeszélésére, megvitatására is.

Tiszaszentmiklósi szentelt kenyenyeret kaptunk
A testvértelepülésünkhöz Csókához tartozó Tiszaszentmiklóson augusztus 18-án rendeztek Szent István-napi kenyérszentelő ünnepséget. A Szent József Katolikus Templomban tizenkettedszer emlékeztek meg az államalapító Szent Istvánról és szentelték meg az új kenyeret. Ez nem csak a vajdasági falu, hanem az
egész térség magyarságának ünnepe, de kiváló alkalom volt a találkozásra a határokon túli testvértelepülések képviselőivel is.
Az eseményre Dettáról és Bordányból is érkezett delegáció. A
mise keretében három helyben sütött új kenyeret szenteltek
meg. Egy kenyeret az ünneplők között osztottak szét, míg egyegy kenyeret a testvértelepüléseken élőknek küldtek a tiszaszentmiklósiak. A bordányiaknak szánt kenyeret Tanács Gábor polgármester vette át, a szentelt újkenyér a
vasárnapi mise végén került kiosztásra a bordányi templomban.
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Kecskeverseny és Helyi Ízek Fesztiválja Bordányban
Az idei fesztiválhangulatban is számos helyi íz versenyezhet majd a legjobbnak járó díjért Bordányban a Park
téren. A szeptember második szombatján megrendezésre kerülő program során hagyományos kategóriák
(bográcsban készült ételek, grillen és tárcsán sültek) mellett akár kecskehúsból készült ételek is zsűrizésre
kerülnek. Jelentkezni és érdeklődni szeptember 6-ig lehet a Faluházban személyesen, e-mailen a faluhaz@
bordany.hu e-mail címen, illetve telefonon az 588-516-os számon. Nevezési díj nincs, sátrakat, székeket,
asztalokat, a főzéshez szükséges alapanyagokat
mindenkinek magának kell biztosítania. A program
része az V. Kecskeverseny elnevezésű rendezvény is,
melyen számos gyermek- és családi program várja a
kilátogatókat, így lesz aszfaltrajz- és kötélhúzó verseny, de egyéb ügyességi feladatokra is számíthatnak
a gyerekek. A felnőtteket is számos érdekesség várja,
így kecskeszakáll verseny, káposztadobó és cipelő viadal, valamint kecsketejivásban is összemérhetik erejüket a legbátrabbak. Természetesen a nap egyik leginkább várt pillanatai a kecskefutamok lesznek. Számos kulturális program és tombola is szerepel a programok között, így a szervezők remélik, sokan kilátogatnak a Park térre. Az osztályharc elnevezésű viadal lényege az, hogy az osztályok a nap folyamán pontokat
kapnak a különféle feladatokban való részvételért, így a főzőversenyen való indulásért, valamint a kecskeverseny játékos feladataiban való részvételért. Az osztályoknak már most érdemes megkezdeni a felkészülést a megmérettetésre, hiszen aszfaltrajz-, káposztadobó- és cipelő, kötélhúzó, kecsketejivó versenyben is
meg kell küzdeniük sulis társaikkal. Lesz még lehetőség kecskehajtásban is megmérkőzni, kecskefejésben,
számítógépes játékban és ki mit tudban számos feladat várható, valamint csapatonként egy fémkecskére, azaz biciklire is szükség lesz. Természetesen a verseny legjobbjai értékes ajándékokra számíthatnak. A nap abszolút győztesének jutalma egy osztálykirándulás lesz.

Vége a nyárnak - újból heti rendszereséggel lesz
nyugdíjas klub

Gyorsan eltelt a „nyári szabadság"
a nyugdíjasoknál és szeptember
beköszöntével újra heti rendszerességgel várjuk tagjainkat és valamennyi érdeklődőt gyűléseinkre. A nyarat a Gyopárosfürdői kirándulással kezdtük, ahol a kellemetlen időjárás ellenére is jól
érezte magát a 20 fős csoport. Továbbá tagjaink társulva a mozgáskorlátozott csoporttal elmentek

Gyomaendrődre és Algyőre. Szeptember 5-én kedden 14 órakor a
szokott helyen a Faluházban újra
összejövünk és megbeszéljük,
hogy mi történt a nyáron, illetve
hogy milyen feladatok várnak
ránk. Készülünk a kecskefesztiválra, az író-olvasó programokra,
de tervezzük az ELI lézeres kutatóközpont meglátogatását, illetve
hogy eljussunk szeptember 24-én

a Magyar Nótaestre Szegedre az
AGORA központjába. Természetesen az Idősek Napja megünneplésére is sor fog kerülni. Ezt még
összehangoljuk a többi civil szervezettel. Részt kívánunk venni a
Faluház minden olyan rendezvényén, melyen találkozhatunk más
szervezetekkel és programjaikkal. Az eddigi hagyományainkat
mindenképpen továbbvisszük a
klub életében, így a születésnapi
és névnapi köszöntéseket is. Remélem, hogy az eddig jól működő,
remek hangulatát bizonyító tagságunk a következő időszakban is
hasonlóan fog tevékenykedni saját magukért és valamennyi nyugdíjas társunkért, idős emberekért.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szalai Antal klubvezető
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Zárlatot rendeltek el a Olvasónk köszönetét
mézelő méhekre
továbbítjuk Zsókának

Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
Hétfő

A
1

Születés
„Kicsi rózsabimbó,
élted hajnalán
szunnyadozz csak párnád
hófehér haván.”
/Csanádi Imre/

Marhahús
erőleves
csipettésztával

2 Hamis
gulyásleves
Kedd
04.25. H

A
1

Házasságkötés
„Öregedjünk meg együtt,
A sors bármit is rendel.
Így állunk elébe mi,
Ketten, egy szerelemmel.”
/John Lennon/
Tóth Anita és Hódi István; Nagyapáti Emese és
Kordás Jenő
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Fokhagymás tarja törtburgonyával,

B csemege uborka
Meggymártás pirított darával, sült
C csirkecomb

Fűszeres túróval töltött sertésborda

A rántva petr. burgonyával, kov. uborka

Paradicsomleves

2

Sajtkrémleves
kenyérkockával

Szerda
04.25. H

Jáger Alexa (Jáger József és Szunyogh Szilvia)
Oláh Janka (Oláh Imre és Dr. Masír Erika)

Pulykacomb filé pörkölt tésztával,

A uborkasaláta

1 Pirított
tésztaleves
2 Zöldséges
rizsleves
Csütörtök
04.25. H

1 Csirkeaprólék
leves
2

Magyaros
gombaleves

Péntek
04.25. H

1

Babgulyás
sertéshússal

B Marhapörkölt tésztával, vegyes vágott
csirkemell salátaágyon
C Roston
fokhagymás joghurtos öntettel
A Tejfölös tökfőzelék fasírttal, túrócsoki
Pulykacomb filé Stroganoff módra

B galuskával
sült csirkecomb filé
C Paprikás
burgonyapürével, kompót

Krumplis tarhonya sertés pörkölttel,

A tavaszi saláta

B Rántott csirkemáj rizzsel, tartármártás
töltött csirkemell tejszínes
C Sajttal
parajmártással, penne tészta
A Sajtos tészta

B Diós metélt
Pontyhallé
2 gyufatésztával
C Borsos tokány rizzsel, cékla

- mert mindenki ezt olvassa!

Augusztusi demográfia

Vállalkozását a legjobb helyen hirdeti Bordány kedvenc
lapjában, a Bordányi Naplóban! Havonta 1250 postaládában
várja, hogy a család tagjai beleolvassanak!

Járványügyi intézkedésként a mézelő méhek nyúlós
költésrothadása bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség hatósági megállapítása
okán, a 6787 Zákányszék, tanya 201. sz.; 070/6
hrsz.-, mint helyi zárlat alá vont méhészet körüli legalább öt kilométeres sugarú kör által határolt területre községi zárlatot (védőkörzet) rendeltek el. A
zárlat ideje alatt tilos a zárlat alatt álló területről
méheket, kaptárokat, méhészeti eszközöket- és felszereléseket, mézet, lépet és viaszt kivinni. Tilos továbbá a zárlat alatt álló területre méheket bevinni. A
zárlat alól a nem fogékony állatokra felmentés adható. A községi zárlat alatt álló terület helyi zárlat alatt
nem álló méhészetéből – a járási főállatorvos engedélyével – a méheket az egyes betegségeknél megállapított, a zárlat enyhítésére vonatkozó különös szabályok szerint lehet kiszállítani. A kiszállítás csak
olyan helyre történhet, amely méhbetegség miatt
helyi zárlat alatt nem áll. További részletek a
www.bordany.com-on olvashat.

Kerestetik egy kedves
fiatal hölgy, aki július
16-án, vasárnap délután 15:00 körül kisegített a Bordányba tartó
buszon. Sajnos csak
nagy címletű pénz volt
nálam, amiből a buszvezető nem tudott
visszaadni és a buszon
utazó néhány utas sem tudta felváltani. Ekkor ajánlotta fel a Hölgy, hogy kifizeti a jegy árát, hogy megoldódjon a probléma. Szerettem volna visszaadni a későbbiekben, ezért valamilyen elérhetőséget kértem
volna tőle, ám még a nevét sem árulta el, mindösszesen annyit, hogy Zsóka. A buszon könyvet olvasott, a
zákányszéki út - megállónál szállt le és ezen az úton
indult tovább, így vélhetően arra lakhat. Ha olvassae sorokat szeretném itt is megköszönni a segítségét,
emberi hozzáállását, egy tőle független probléma
megoldására való igényét! Mivel tetteinknek, gondolatainknak következménye visszatér hozzánk. Remélem azóta többszörösen visszakapta a Gondviseléstől! Ha valaki ráismerne, kérem mindenképpen
továbbítsa neki a köszönetemet és üdvözletemet!
„Egy Bordányi Napló Olvasó”

Segítség hátrányos helyzetű álláskeresők számára
Mórahalom és térségében évről évre egyre jelentősebb problémát jelent a vállalkozások számára a
megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerő megtalálása, amely már a vállalatok napi működését és a
fejlesztéseik sikerességét is kockáztatja. A projekt a
Mórahalmi járás és a Kisteleki járás igazgatási
területére, valamint a Szegedi járás 5 településére terjed ki és a tervezett tevékenységek is ebben
a térségben valósulnak meg, tekintettel arra, hogy a
város gazdasági és foglalkoztatási szempontból is
aktív kapcsolatot ápol a vonzáskörzetébe tartozó településekkel. A paktum projekt célja a helyi igényekre alapozott, célzott képzés és foglalkoztatás révén a hátrányos helyzetű álláskereső személyek munkába állásának támogatása. Az Európai Uniós projekt konkrét célja az álláskeresők
képzése, munkához jutásuk előkészítése a vállalkozói igények alapján. Az együttműködés a következő
településeken állandó lakcímmel rendelkezőket
érinti: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom,
Öttömös, Pusztamérges,
Ruzsa, Üllés, Zákányszék,
Zsombó, Baks, Balástya,
Csengele, Kistelek, Pusztaszer, Ópusztaszer, Dóc,
Sándorfalva, Röszke, Domaszék, Szatymaz. Jelen
projekt tekintetében
hátrányos helyzetű célcsoportnak minősülnek
azok a személyek, akik:
alacsony iskolai végzettségűek, 25 év alatti fiatalok, 30 év alatti pályakezdő álláskeresők (gyakornoki program), 50 év felettiek, GYED-ről vagy GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós
munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiségű személyek, közfoglalkoztatottak, inaktívak.
Amit kínálunk: Munkaadók részére: Elhelyezkedést
segítő támogatások: bérköltség támogatás (legfeljebb 8+4 hó 100%); foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (legfeljebb 8+4 (12+12) hó, legfeljebb
70%); munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása (legfeljebb 90 napos,
legfeljebb 100 %). Továbbfoglalkoztatással járó
kötelezettségek: a célcsoport továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követő legalább a
támogatott időszak felével megegyező ideig folyamatosan szükséges biztosítani a bértámogatást
igénybe vevő munkavállalónál.

Munkavállalók részére a program keretén belül lehetőség nyílik: Foglalkoztatást elősegítő képzésben
történő részvétel esetén: képzési költség és vizsgadíj támogatása (egyéni és csoportos egyaránt) 100
százalékban; a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása; a képzés
idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak
biztosítása; a képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása; a képzés
ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségeinek támogatás.
Elhelyezkedést segítő támogatások: a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó
utazás támogatása (helyi, helyközi, csoportos személyszállítás); mobilitás támogatása (lakásbérleti
hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit
megkönnyítő, ideiglenes támogatás).
Munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével
kapcsolatos támogatások: a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség
támogatása; a szolgáltatáshoz kapcsolódó
keresetpótló juttatás és
járulékainak biztosítása. Önfoglalkoztatóvá
válás támogatása. Ingyenes munkaerő piaci
szolgáltatások (önéletrajzírás, motivációs és
pályaorientációs tréningek, csoportos tanácsadások). A projekt
keretében bordányi
mentorunk, Toppantó
Gabriella folyamatos támogatást nyújt a munkavállalóknak annak érdekében, hogy az álláskereső személy igényeinek és kompetenciáinak megfelelő képzésben vagy szolgáltatásban részesüljön. A mentorálási folyamat eredményeként fő célunk minél több
álláskereső személy munkába állásának elősegítése. Szeptember hónaptól Gabriella kétheti rendszerességgel, minden páros héten kedden délután a Faluház Szolgáltató irodájában ügyfélfogadást tart
12:30-16:00 között. Az első ügyfélfogadási idő
2017. szeptember 5. További információkért keressen fel minket az alábbi elérhetőségeink
valamelyikén: Foglalkoztatási Paktum Iroda: 6782
Mórahalom, István király út 8., II. emelet. Toppantó
Gabriella mentor: a 0630/55-88-944-es telefonszámon vagy a paktumtoppantogabriella@gmail.comon. Facebookon is elérhetők vagyunk: https://www.
facebook.com, Foglalkoztatási Paktum Iroda.
Mórahalom és Térsége Foglalkoztatási Paktum
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Indul az élet Apraja-falván, elstartol a nevelési év
Az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde a 2017-18as nevelési évet hat óvodai és egy bölcsődei
csoporttal kezdi meg. Az első nevelési nap
szeptember 1-én (pénteken) veszi kezdetét. A
Tücsök csoport (mini) 18 fővel Rabiné Szabó
Ágnes, Jakab Anita óvodapedagógusokkal,
Kozma Tünde dajkával és Császár Edina pedagógiai asszisztenssel indítja az évet. A Süni
csoportot 23 fővel Kádár-Németh Gyuláné,
Macsek Istvánné óvodapedagógusok és Illés
Zsuzsanna dajka veszi gondoskodó kezei alá. A
Katica csoportról 17 fővel Mészárosné Gyuris
Zsuzsanna és egy új óvodapedagógus, illetve
Lajkó Csaba Lászlóné Gabriella dajka, míg a
Napsugár csoportról 16 fővel Magyar Anikó és egy új óvodapedagógus, továbbá egy szintén új dajka gondoskodik majd. Végül, de nem utolsó sorban, amíg a Pillangó csoport 18 főjére Szabó Katalin és egy új óvodapedagógus, azonfelül Tóthné Nemes-Nagy Andrea dajka vigyáz, addig a Vuk csoport 22 főjére Papp Gáborné,
Tóth Leila, Süli Diana óvodapedagógusok és Gyuris Zoltánné dajka óvó tekintete ügyel majd. A két csoportot
mindemellett egy új pedagógiai asszisztens munkája segíti. Amíg az idei év konyhai dolgozója Vass Nándorné, addig az óvodatitkár Vass Karolina lesz. Kérjük a nagycsoportosokat a Dózsa téri (telephely) Óvodába
hozzák! A bölcsőde Micimackó csoportja 14 fővel kezdi meg a nevelési évet. Kisgyermeknevelő szerepet Fehérné Szvorény Rózsa, Béres Bernadett és Lovásziné Dobó Gyöngyi tölti be. Szakácsként Kurucsai Judit, élelmezésvezetőként Czombos Krisztina, technikai dolgozóként pedig Papp Mónika fog dolgozni.Mindenkinek
sikeres tanévet kívánok!
Lázárné Borbola Márta /intézményvezető/

„Itt van az Ősz, itt van ujra” - Kezdődik a 2017/18
november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
iskolai tanév
nap október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási
Szeptember 1-én ismét becsöngetnek és kezdetét
veszi az újabb tanév. A Tanévnyitó Ünnepség reggel
8 órakor kezdődik a Tornateremben. Az ünnepséget
követően az osztályok az
osztályfőnökök vezetésével
a tantermükbe vonulnak,
ahol az év eleji szervezési
feladatokkal folytatódik a
nap. Az első osztályosoknak szülői értekezletet
tartunk. Ebédeltetés után a
gyerekek hazamehetnek.
Akik igényelnek délutáni
felügyeletet, azoknak lehetőségük nyílik ez irányú
igényüket a tankönyvosztáskor jelezni. Ettől a
tanévtől kezdődően 1-9. osztályokig minden tanuló
ingyenesen kapja a tankönyveket. A tankönyvosztás
időpontja augusztus 31. (csütörtök) 8 órától este 6ig. A 2017/18. tanévben a tanítási év első tanítási
napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). Tanítási szünetek a tanítási évben: Az őszi szünet október 30-tól
6| Bordányi Napló

nap november 6. (hétfő). A téli szünet december 27től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap január 3. (szerda). A
tavaszi szünet március 29től április 3-ig tart. A szünet
előtti utolsó tanítási nap
március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap
április 4. (szerda). A 2017/
18-as tanévben induló osztályok és vezetőik: 1. osztálynak Lajkóné Forrai Szilvia, 2.a-nak Kissné Mészáros Sarolta, 2.b-nek Horváth Gabriella, 3.a-nak Sólyáné Sárközi Ágnes, 3.bnek Dudás Dánielné, 4. osztálynak Juhász Gabriella,
5.a-nak Hődör Zoltánné, 5.b-nek Kissné Tóth Andrea, 6.a-nak Kovács Józsefné, 6.b-nek Sándor Mónika, 7.osztálynak Balogh Ferencné, 8. osztálynak
Fodorné Kálmán Szilvia. Az új tanévben is számítunk
az emberek és civil szervezetek együttműködésére.
Ocskó Zoltán mb. intézményvezető

#egycsapatvagyunk

BöSKe
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A Foliaplast-Bordány SK negyedévente megjelenő
életmód és sportkultúra magazinja.
2017. április-augusztus

a kabala kecske

facebook.com/bordanysk
www.bordanysk.hu

KÖVESS MINKET AZ INTERNETEN IS!
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FOLIAPLAST-BORDÁNY SK - SZENTESI KINIZSI
Csongrád Megyei I. osztály, 2. forduló
2017. augusztus 27. (vasárnap), 17.00

FONTOS!!!
Kecskeverseny

Szeptember 9., Faluház

BSK Sportbál 2017

November 25., Sportcsarnok

BÚCSÚI MECCS
Megkezdődött a 2017/18-as bajnoki szezon

ÚJ JÁTÉKOSOK BEMUTATÁSA / BEHARANGOZÓ / SORSOLÁS / MÚLTIDÉZŐ

Bővült a létszám nyáron
8 érkező és 5 távozó volt a szünetben
A nyári időszak alatt történtek
változások a Foliaplast-Bordány
Megye I-es focicsapatánál. Szerencsére elsősorban olyanok, amelyek előre tervezhetőek voltak.
Távozott a csapattól Tóth Lukács
(Kiskundorozsmai ESK), Lippai
Péter (Sándorfalva SK), Bárány
András (Röszke SK), Belaidi Ajád (Röszke SK) és Varga Roland
(FK 1899 Szeged). Szinte mindannyian a kevés játéklehetőség
miatt hagyták el a klubot, reméljük, hogy új állomáshelyükön újra
formába lendülnek és hamarosan
újra köszönthetjük őket a BSKnál. Ezúton is sok sikert kívánunk
nekik!
Az érkezők oldalán nyolc név található. Az átigazolások kapcsán
elmondható, hogy elsősorban
fiatal, tehetséges játékosok leigazolása volt a cél, akivel hosszútávon lehet majd együtt dolgozni. A
közép- és hosszútávú cél is az,
hogy a csapatban egyre több helyi
vagy környékbeli játékos tudjon
sportolni. Az Ásotthalom csapatából két játékos érkezett. Dürgő
Péter a középpályán, a játék
szervezésében segíthet majd
sokat, hiszen a 29 éves játékos
már NB-s csapatoknál is megfordult, illetve a futsal szakágban
egészen az NB I-ig jutott, játszott a
Győrben és a Haladás kispályás
csapatában is. Mihalkó Gergő is
szintén a homokháti egyesületből
érkezik, a 26 éves ballábas játékosra a védelemben és a középpályán is fontos szerep hárulhat a
bajnokságban. Helyi játékost is
sikerült visszacsábítani Gyémánt
Zsolt személyében, ő a Szőreg
együttesétől érkezik. A középpályán bevethető 20 éves fiatal sokat
fejlődhet a következő időszakban.
Zákányszéki fiatalember is csatlakozott a BSK-hoz, Dani Péter a
Szeged 2011 utánpótlás gárdájából érkezett, a 18 éves sportolóra

elsősorban a védekezési feladatok megoldásában számít a szakmai stáb. A 21 éves Bárkányi
Bence a Kisteleki TE-től csatlakozott a bordányi együtteshez. A jó
felépítésű védekező középpályás
is az egyik nagy erőssége lehet a
csapatnak. Három vajdasági fiatal
is nálunk rúgja a bőrt a 2017/18as bajnokságban. A 20 éves Szabados Dominik a Mórahalomtól
érkezett és támadóként bevethető, ami nem is véletlen, hiszen
apukája Szabados Attila hosszú
évekig volt az NB I meghatározó
csatára az MTK-ban és a Békéscsabában. A szintén 21 éves Zvekanov Bence is a Szeged 2011
utánpótlásából érkezett, ő védelemben és a középpályán is bevethető univerzális játékos, küzdőszellemével hamar a szurkolók
egyik kedvence lehet. És végül, de
nem utolsó sorban a 21 éves Culafic Stefan is a BSK-nál folytatja, a
szélső középpályásként és támadóként is bevethető játékos az FK
Vinogradar Hajdukovotól érkezik,
lapzártakor még folyamatban volt
az átigazolása. Külön öröm, hogy a
három vajdasági fiatalember, már
annak a 2013-ban megvalósított
nemzetközi sportprogramnak köszönhetően csatlakozik az egyesülethez, amely a sportkör és Hajdújárás között zajlott, ez is bizonyítja azt, hogy ezek az együttműködések is hosszú távon is
fennmaradnak, vagy új erőre kapnak.
Az új keret tehát összeállt, a
következő időszakban egy még
bővebb és erősebb kerettel dolgozhat Hódi Mihály edző, a cél pedig az, hogy sikerüljön a tavalyi
évhez képest előrébb lépni a tabellán, sikerüljön az új játékosoknak megtalálni a szerepét és ez
mellett ami talán a legfontosabb
egy jó szellemiségű közösséget
kialakítani.

Megújult az ifi
Új játékosokkal és
új edzővel vágnak
neki az U19-esek a
bajnokságnak
Az előző szezonban Zádori Csaba
edző vezetésével az ötödik helyen
végzett U19-es együttesünk a Megye II. osztályú ifi bajnokságban. A
bajnokság végén természetesen
megkezdődtek az egyeztetések a
következő szezonról, az egyik legfontosabb érv volt az, hogy bővíteni kell a létszámot ahhoz, hogy
normális edzésmunkát lehessen
végezni a korosztállyal. Azért született a váltás mellett végül meg a
döntés, mert egy olyan emberre
volt szükség, aki szakmai munkája
mellett olyan kapcsolatrendszerrel is rendelkezik, hogy új játékosokat is tud hozni az egyesülethez.
A gárda új edzője Puskás István,
B licenszes edző lett, akivel együtt
összesen hét játékos érkezett.
Domonkos Dávid (Nagytétény),
Bite Richárd (St. Mihály FC),
Dobó Péter (St. Mihály FC),
Kovács Zoltán (DAFC Szeged),
Szőke Lajos (St. Mihály FC),
Vidács Dávid (Mórahalom VSE)
és Kaszab Balázs (St. Mihály FC)
is Bordányban játszik a következő idényben. A távozók oldalán
egyetlen név szerepel, Dancs Arnold, aki a Kisteleki TE csapatánál
folytatja, sikeres szezont kívánunk volt játékosunknak! A csapat
számos edzőmérkőzéssel és sok
edzéssel készült a bajnokságra,
amelynek első időszakában a
közösség formálás lesz a legfontosabb, ezt követően beszélhetünk
majd csak a konkrét célokról. Ehhez kívánunk sok kitartást!
Hajrá U19! Hajrá ifi!!!

Ezt várják a mérkőzéstől Menetrend
Középpontban a Bordány-Szentes meccs!
„Új csapatot építünk, aminek még az elején járunk. Nyilván
elég nagyok az elvárások a csapattal szemben, aminek
természetesen igyekszünk megfelelni. A felkészülés során
sokat dolgoztunk, az új játékosok beilleszkedése zökkenőmentes volt, jó a hangulat az öltözőben, tehát a csapat körül
minden adott ahhoz, hogy minőségi munkát tudjunk
Hódi Mihály végezni. A stáb bővült Hódi Zsuzsanna személyével, aki
vezetőedző erőnléti és rehabilitációs edzőként segíti az egyesületet,
Foliaplast-Bordány
hiszen a tavalyi évben elég sok sérüléssel küszködtünk.
Ahogy említettem is szeretnénk előre lépni a 2017/18-as
bajnokságban, amihez nagy szükség lesz a jövőben is
szurkolótáborunk segítségére. Nagyon jól esett a csapatnak, hogy az első mérkőzésen Zsombón sokan biztatták a
fiúkat, csak az ő segítségükkel sikerült a meccs végén
megszerezni a győztes találatot. Reméljük vasárnap is
népes szurkolótábor előtt fogadhatjuk a Szentest!”
„Jól kezdtük a bajnokságot, sikerült hazai pályán
győzelemmel rajtolni, ezt a szériát szeretnénk folytatni a
második fordulóban is. Tudjuk, hogy nehéz dolgunk lesz
Bordányban, de mindenképp győzelemre fogunk játszani,
hiszen ha beállnánk védekezni, abból sok jó nem sülne ki.
Őszintén szólva sajnos a keretünk inkább gyengült a tavalyi
évhez
képest, kicsit szűken is vagyunk. A tavalyi záró
Némethy László
vezetőedző
fordulóban lejátszott mérkőzés tapasztalatait igyekszünk
Szentesi Kinizsi
majd felhasználni, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.”

Megye I. - ősz
1. forduló
(aug. 19., szombat, 17.00)
Zsombó SE - Foliaplast-Bordány SK
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2. forduló
(aug. 27., vasárnap, 17.00)
Foliaplast-Bordány - Szentesi Kinizsi
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3. forduló
(szept. 2., szombat, 16.30)
Algyő SK - Foliaplast-Bordány SK
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4. forduló
(szept. 9., szombat, 16.30)
Foliaplast-Bordány SK - Sándorfalva
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5. forduló
(szept 16., szombat, 16.00)
HFC II - Foliaplast-Bordány SK
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6. forduló
(szept 24., vasárnap, 16.00)
Foliaplast-Bordány SK - Tiszasziget
BORDÁNY
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7. forduló
(szept 30., szombat, 16.00)
Deszk SC - Foliaplast-Bordány SK
BORDÁNY
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8. forduló
(okt 7-8., szabadnap)
9. forduló
(okt 14., szombat, 15.00)
Ásotthalom - Foliaplast-Bordány SK
BORDÁNY

História - ez történt eddig
Legutóbb 3-2-re nyertünk hazai pályán
„Alig több, mint két hónap után találkoznak újra a felek, hiszen az előző
bajnokság zárókörében épp ugyanezzel a párosítással rendeztek bajnoki meccset Bordányban. Akkor 3-2-re nyertünk hazai pályán, góljainkat akkor Kozma Zoltán, Veres Gábor és K. Tóth Gyula szerezték. A megelőző két találkozón döntetlen született, előtte pedig Szentesen 2011ben a hazaiak örülhettek.
2017.06.03. - Megye I - Foliaplast- Bordány - Szentes 3-2 (3-2)
2016.11.26. - Megye I - Szentes - Foliaplast-Bordány 0-0 (0-0)
2011.06.05. - Megye II - Bordány - Szentes 1-1 (1-1)
2011.04.30. - Megye II - Szentes - Bordány 2-0 (2-0)

A második kör párosítása
Még hat mérkőzést rendeznek a fordulóban
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10. forduló
(okt. 22., vasárnap, 14.30)
Foliaplast-Bordány SK - Szőregi RSE
BORDÁNY
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11. forduló
(okt. 28., szombat, 14.30)
Dorozsma - Foliaplast-Bordány SK
BORDÁNY
19

61

BSK

12. forduló
(nov. 4., szombat, 13.30)
UTC - Foliaplast-Bordány SK
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13. forduló
(nov. 12., vasárnap, 13.30)
Foliaplast-Bordány SK - Szegedi VSE
BORDÁNY
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14. forduló
(nov. 18., szombat, 13.00)
Csongrád TSE - Foliaplast-Bordány
BORDÁNY
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15. forduló
(nov. 25., szombat, 13.00)
Foliaplast-Bordány - FK 1899 Szeged
BORDÁNY
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Támogasd adód 1%-val
a Bordány Sportkört! Köszönjük!
Adószám: 19079646-1-06

TOVÁBBI

BSK

INFO

A 2. forduló további párosítása: Szegedi VSE FK 1899 Szeged; Újszegedi TC- Zsombó SE;
Ásotthalmi TE - Sándorfalva SK; Deszk SC Tiszasziget SE; Kiskundorozsmai ESK Csongrád TSE-Kunság Aszfalt; Szőregi Rákóczi
SE - Algyő SK.
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facebook.com/bordanysk
www.bordanysk.hu

Sikeres volt az esti futás
I. Homokhát Éjszakai Félmaraton

Fociprogram
2017. 08-09. hó
Megye III. osztály - felnőtt
2017. augusztus 19. (szombat), 17.00

Foliaplast-Bordány SK II - Kistelek
2017. augusztus 27. (vasárnap), 17.00

Algyő SK II - Foliaplast-Bordány II
2017. szeptember 3. (vasárnap), 16.30

Foliapl.-Bordány II - Sándorfalva II
2017. szeptember 10. (vasárnap), 16.30

Ruzsa KSE - Foliaplast-Bordány II
2017. szeptember 17. (vasárnap), 16.00

Foliapl.-Bordány II - Mórahalom II
2017. szeptember 23. (szombat), 16.00

Balota TFC - Foliaplast-Bordány II

Megye II. osztály - női felnőtt
2017. szeptember 10. (vasárnap), 10.00

Foliaplast-Bordány - Kisteleki TE
I. HOMOKHÁT
ÉJSZAKAI
FÉLMARATON
BORDÁNY, 2017.08.19.
WWW.BORDANYSK.HU
FACEBOOK.COM/BORDANYSK

2017. szeptember 17. (vasárnap), 10.00

Móraváros - Foliaplast-Bordány
2017. szeptember 24. (vasárnap), 10.00

Csanytelek - Foliaplast-Bordány

Megye II. osztály - U19
2017. augusztus 19. (szombat), 15.00

Sándorfalva - Foliaplast-Bordány
2017. augusztus 26-27.

szabadnapos
2017. szeptember 3. (vasárnap), 14.30

Csanytelek - Foliaplast-Bordány
2017. szeptember 10. (vasárnap), 14.30

Foliaplast-Bordány - Tömörkény
2017. szeptember 17. (vasárnap), 14.00

St. Mihály FC - Foliaplast-Bordány
2017. szeptember 23-24.

szabadnapos
2017. szeptember 30. (szombat), 14.00

Apátfalva - Foliaplast-Bordány

Megyei U14 - C csoport
2017. szeptember 9. (szombat), 10.00

Szőregi RSE - Foliaplast-Bordány
2017. szeptember 15. (péntek), 16.30

Foliaplast-Bordány - DAFC Szeged
2017. szeptember 23-24.

szabadnapos
2017. szeptember 29. (péntek), 16.00

Foliaplast-Bordány - MUFC

Keresd a biipben!
+3630 676 59 10

Augusztus 19-én, szombaton rendezték meg első alkalommal Bordányban a Homokhát Éjszakai Félmaratont. A Bordány Sportkör keretein belül működő futókör tagjai már hetek óta lázasan készülődtek az eseményre, hiszen legújabb kezdeményezésük gyanánt egy esti futóverseny megszervezésébe kezdtek. „Egy olyan újszerű, innovatív megmérettetés létrehozásába gondolkodtunk, amiből jelenleg nincs még sok Magyarországon. A nyári időszak lehetőségeit és adottságait kihasználva éjszakai verseny megszervezésébe vágtunk bele, hiszen a nagy melegben,
hőségben ilyen hosszú távokat nem szerencsés futni. Másrészt a kivilágított esti utcákon, fáklyákkal jelzett tájékozódási pontok segítségével igazán hangulatos és szép pályát sikerült kialakítani. Itt szeretném megköszönni a futókör minden tagjának a verseny szerezéséhez és lebonyolításához nyújtott segítségét, illetve annak a sok-sok önzetlen segítőnek a
közreműködését, munkáját, akik a verseny napját vállaltak plusz közösségi munkát a viadal megvalósításához. Ismét sok tapasztalatot szereztünk, de annak mindenképp örülünk, hogy a futóktól pozitív visszajelzéseket kaptunk éjszakai félmaratonunkkal kapcsolatban” - mondta el KissPatik Péter, a Bordány Sportkör elnöke. A település belterületén, az
utcákban zajló megmérettetésen egy 5,25 km hosszúságú pálya lett kialakítva, így a meghirdetett 10,5 km-es és 21 km-es távot kettő, illetőleg
négy kör teljesítésével abszolválhatták a sportolók. Összesen 55 fő regisztrált a programra, 33 fő választotta a rövidebb távot, míg 22 fő a félmaratoni hossznak a teljesítését tűzte ki maga elé célul. Érkeztek versenyzők Szentendréről, Kecskemétről, Szentesről, Pécsről, de a határon
túlról Zentáról is volt aki kedvet kapott ehhez a formabontó eseményhez. Az I. Homokhát Éjszakai Félmaraton részletes eredményei, illetve
az eseményről készített fotók megtekinthetőek a bordanysk.hu weboldalon és a facebook.com/bordanysk közösségi felületen is. Jövő áprilisban az V. Homokhát Félmartonnal folytatódik a helyi versenyek sora!

X. Schola tábor - A vidámság és boldogság hangjai
Július 4-én várakozással telve indultunk Vácra, hogy
megkezdjük a szokásos nyári scholatáborunkat, melyet Tamás és Rita immár tízedik alkalommal szervez a templomi énekeseik számára. Aki a szatymazi
vasútállomásnál járt, egy csapat izgatott gyereket és
felnőttet láthatott, amint éppen a csomagjaikat pakolják ki az autókból (vagy a bicikli csomagtartójáról). Beszélgetnek, nevetnek, ölelkeznek a viszontlátás örömére, esetleg a szüleik mellett álldogálva figyelik félénken a társaságot, mert még újak, és először vesznek részt a táborban. Mi már alig vártuk,
hogy végre újra találkozhassunk szatymazi és zsombói társainkkal, ugyanis nagyon jó barátság alakult
ki köztünk az évek során. Ez a tábor nagyban segített
nekünk abban, hogy ezt a kapcsolatot még jobban elmélyíthessük, így már nagyon vártuk a kezdetét.
Az első napon a közösségi
játékok során még inkább
megismerhettük egymást, és ez a későbbiekben is megmutatkozott,
mert érezhetően közelebb kerültünk ahhoz is,
akivel korábban alig beszéltünk. A tábor alatt
rengeteget nevettünk
együtt, így sok vidám pillanatot szereztünk egymásnak, amit most, a tábor
után egy hónappal is szívesen idézünk fel.
Mivel a bordányi csapat nagy része már harmadik alkalommal vett részt a schola táborban, számos, a
szatymazi és zsombói schola tagokkal közös élménnyel büszkélkedhetünk. Ezeknek az élményeknek jelentős részét teszik ki a közös túrák, melyek
során együtt éneklünk, viccelődünk, éneket komponálunk, és erősen támogatjuk egymást a meredek
útszakaszokon. Idén a túránk Zebegényből Nagymarosra vitt bennünket. A kirándulás alatt megtapasztaltuk, hogy a csalán bizony szúr; hogy milyen egy
geoláda, és milyen jól el lehet rejteni egy ilyet; hogy a
túrabot rendkívül hasznos tárgy; és hogy az erőfeszítés, a fáradság mind megéri, mert a végén gyönyörű kilátásban volt részünk, és még a Duna-partra is
lementünk pihenni.
Persze a tábor nemcsak ennyiről szólt, hiszen rengeteg szuper programba kapcsolódhattunk be, és az
éneklést sem hanyagolhattuk. Művelődésünkre
szolgált egy séta a Duna árterében, egy látogatás a
váci múmiáknál, és egy városnéző séta, mely során
megismertük Vácot (és a finom fagylaltokat, amiket
itt készítenek). Naplementét néztünk a Duna-parton, kipróbáltunk egy kiváló játszóteret, és helyi

hírességeket kerestünk, akik mint kiderült, akkor
éppen nem tartózkodtak a városban.
Táborunk a VII. Váci Nemzetközi Gregorián fesztivál
köré szerveződött. A fesztiválra érkeztek scholák a
világ minden tájáról: Ausztriából, Dél-Koreából, Írországból, Japánból, Németországból, Norvégiából,
Olaszországból, Spanyolországból, Szlovákiából, és
természetesen hazai előadókat is hallhattunk. Felemelő érzés hallani, ahogy a profi scholák betöltik
hangjukkal a templomot, és büszkén húztuk ki magunkat miután a magyarok énekétől mindenkinek libabőrös lett a karja. A gregorián mindenestől belopta magát a szívünkbe, és reméljük, még sokáig hallgathatjuk és énekelhetjük ezeket az énekeket. A
fesztivál nyitó- és zárómiséjébe is bekapcsolódtunk.
A szentmisék latinul
zajlottak, és mivel a
gregorián énekeket is
ezen a nyelven hallhattuk, hamar megtanultunk néhány új latin
szót, és örömmel fedeztük fel azokat, amelyeket már ismertünk.
A zárómisét követően
sikerült fényképet készítenünk egy olasz
schola tagjával, akivel
később barátságot kötöttünk, és a mai napig tartjuk
vele a kapcsolatot. A kollégiumi szállásunkon a rend
megőrzése érdekében a táborvezetők minden nap
szobavizitet tartottak, melyben kisfiuk is lelkesen
segített. A reggeleket tornával és Laudessel (reggeli
dicsérettel) indítottuk, az estéket Kompletóriummal
(befejező imával), valamint esti mesével zártuk. Segítségünkre volt egy denevér is, mely egyik éjszaka
meglátogatta néhány társunkat. A szállásunkon külföldi scholák is tartózkodtak, így belehallgathattunk
a próbáikba, és megleshettük mit is csinálnak két fellépés között. Utolsó napunkon kicsit fájó szívvel
ugyan, de élményekkel telve, jókedvűen, gregorián
dallamokat dúdolgatva tértünk haza. Köszönjük az
élményeket, a remek programokat és a rengeteg emléket, amivel a tábor alatt gazdagodtunk!
Lajkó Bianka, Lippai Fanni, Veres Kata

Tanévnyitó szentmise
Szeptember 17-én, vasárnap 9.30 órakor kezdődik a
Veni Sancte, vagyis a tanévnyitó szentmise. Kérjük,
hogy a gyermekek hozzák magukkal iskolatáskáikat,
hogy azokat a szentmise keretében megszentelve
kérjük Isten áldását az elkövetkezendő tanévre.
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14. Nemzetközi Rádióamatőr Találkozó és Börze
Augusztus első hétvégéjén immár
XIV. alkalommal került megrendezésre a bordányi rádióamatőr találkozó a
Faluház körüli parkban. A találkozó
sikerét misem bizonyítja jobban,
mint, hogy már péntek este szinte telt
ház volt a tető alatt felállított asztaloknál, ahol e technikai sportág jeles
nemzetközi képviselői Kisapáti Péter
vezetésével tartottak késő éjszakába
nyúló szakmai tapasztalatcserét és élménybeszámolót. Több ország köztünk Hollandia, Románia, Szlovákia,
Szerbia, Németország képviselői is eljöttek a bordányi, szegedi rádiósok és
a helyi MTTSZ meghívására. A péntek
esti vacsorát a helyi szervezők biztosították a Zádori Lajos által főzött babgulyás tálalásával. Szombat délelőtt a rádiók és az alkatrészek vására
volt az érdeklődés középpontjában. Ezzel párhuzamosan zajlott a bordányi távíró verseny, melyet Provics
Ferenc Szeged-bordányi klubtag nyert meg a Budapestet képviselő versenyző előtt. Délben került sor az immár hagyományos bográcsos birkapörkölt elfogyasztására, melyet a Vadgesztenye Étterem dolgozói készítettek és tálaltak fel a már megszokott, rendkívül magas színvonalon más ételek és italok felszolgálásával
együtt. Vasárnapra már csak a csomagolás és a hazaindulás várt az itt éjszakázó, sátorozó résztvevőkre. Szinte mindenki úgy köszönt el, hogy jövőre ugyan itt, ugyan így, csak még többen.
Köszönet a rendezvény támogatóinak: Bordány Nagyközség Önkormányzatának, a Faluház dolgozóinak, a
szegedi rádiós klubnak, az MTTSZ bordányi klubjának, Nagyapáti Károlynénak és munkatársainak.

Romantika

Vendégház

Szeretettel várjuk Önöket a 120 éves tanya Romantika Vendégház- és kerti party helyszínen. Az udvaron
található kültéri medence, kerekeskút, kerti sütögető (grill, tárcsa, bogrács,...). Az egész udvar kellemes, hűvös,
nagy diófákkal árnyékolt, zárt udvari parkolóval. Nagyon jó party helyszín, akár 100 fő fogadására is alkalmas.

Elhelyezkedés:

A ház jellemzői:

- Szeged belvárosától mindössze 15
km
- Mórahalomtól 15 km (Fürdő,
Bivalyrezervátum, Mini
Magyarország)
- Sziksós tó 5 km (Camping, Fürdő,
Naturista strand, horgásztó)
- "Kék-túra" útvonala mentén
található
- Ópuszaszeri Nemzeti Történelmi
Emlékpark
- étterem mindössze 3 km (Bordány
legjobb étterme)

- mestergerendás
- búbos kemence
- kandalló
- televízió, internet
- klimatizált helységek
- szolárium

További szolgáltatások:
- sétakocsikázás
- lovaglási lehetőség

6795 Bordány Seregélyes Dűlő 41. Telefonszám: 06-30/436 3795
https://www.facebook.com/romantikavendeghaz/
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Temetkezés
Bordányban
A CSONGRÁD MEGYEI
KEGYELETI KFT
TEMETKEZÉSI ÉS ÜZLETI IRODÁJA
A KOSSUTH UTCA 81 SZÁM ALATT

VIRÁG-AJÁNDÉKBOLTBAN
ÜZLETVEZETŐ: KOVÁCS IMRÉNÉ

Gyermekétkeztetési díj befizetése
Értesítjük, hogy a szeptember havi iskolai gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére augusztus
28-án (hétfőn) 8-16 óráig, augusztus 29-én (kedden) 8-16 óráig és augusztus 31-én (csütörtökön) 816 óráig a Polgármesteri Hivatalban van lehetősége.
A szeptember havi ebédjegy átvétele a fenti időpontban lehetséges.

Újabb felolvasóest a könyvtárban
Szeptember 13-án, szerdán 16 órai kezdettel a Faluház Községi Könyvtárában felolvasóestet szervezünk. Kérjük, hozza magával kedvenc versét, művét
vagy prózarészletét, melyet felolvashat, vagy elmondhat. Várunk szeretettel minden irodalmat
kedvelő kedves bordányit, felolvasóként és hallgatóként is, hogy egy csésze tea mellett eltölthessünk
együtt egy kellemes estét.

TEL.:62/288-569; +3630/376-0335
ÜGYELET 0-24 ÓRÁIG:
+3630/565-8381; +3630/565-8378
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Bordányi gyerekek ingyenesen nézték meg a nyári
vizes VB-t
Bordány nagyközség
tavaly szeptemberben vehette át az
UNICEF gyermekbarát település díját.
Ennek a díjnak is köszönhetőek az ingyen jegyek. Az önkormányzati busszal
a fővárosba utazó kis
delegációban olyan
fiatalok kaptak helyet, akik többek között kitűnő sport
vagy tanulmányi eredménnyel zárták a
tanévet. Közülük az idén hatan vehették át a tanévzárón a „Jó tanuló, jó sportoló” díjat. A csapatot Lajkó Bálint ifjúsági polgármester, Sólyáné Sárközi Ágnes pedagógus, az Egérház Alapítvány kuratóriumi elnöke és
Masir Norbert ifjúsági referens kísérték el a Duna Arénában zajló programokra. A delegációt az aréna bejáratánál Dr. Tausz Katalin az UNICEF Magyarország gyermekjogi igazgatója fogadta.
Már maga a versenyt befogadó épület is megér egy látogatást, hiszen Budapest legújabb látványossága a
Duna Aréna a 2017-es FINA Világbajnokság fő helyszíne és ékköve. Az úszó és vizes sportok világszínvonalú
komplexumának – két olimpiai méretű medencéje van. A bordányi gyerekek olyan szerencsés helyzetbe kerültek, hogy számos úszó versenyt is végig szurkolhattak, hiszen selejtezők, elődöntők és döntők is zajlottak
a medencékben. Hosszú Katinka, Kapás Boglárka, Sztankovics Anna és Balogh Ádám úszását a helyszínen izgulhatták végig a bordányiak, folyamatosan lelkesítve kiváló úszóinkat, akik példaképei lehetnek a
felnövekvő generációnak.

Morajlás ifjúsági fesztivált szerveznek a fiatalok
Szeptember 9-én „Morajlás - Ifjúsági fesztivál” kerül megrendezésre Bordányban. A program a Kulturális és
Szabadidős Egyesület, valamint a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat közös szervezésében a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg. A fesztivál teret ad a kistérségben élő tehetségeknek, hogy
megmutathassák tudásukat, produkcióikkal tovább színesítsék a fesztivál programját. A helyszínen egy kiállítást, illetve helyi civilek információs sátrait is megtekinthetik. A programok között híresebb, fiatalok által
közkedvelt fellépők is szerepelnek, így 18:30-tól Benk Dénes humorista, 19:30-tól ESSEMM, valamint 21:00
órától a HŐSÖK zenekar élő koncertjét élvezhetik a parkba kilátogatók. A produkciók között átadásra kerül a
Bordány Ifjúságáért Díj. A díjat a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat képviselői adományozzák
évről-évre a fiatalokért legtöbbet dolgozó helyi polgárnak. A programsorozat végén szabadtéri diszkó veszi
kezdetét, ahol a lemezeket Dj Larsen pörgeti. A belépés ingyenes, a rendezvény alatt büfé üzemel.
A szervezők remélik, hogy sikerül minél fiatalosabb fesztivál hangulatot varázsolni a Faluház parkjába, ahol
mindenki jól érzi majd magát. Ne feledjétek: Morajlás fesztivál – Szeptember 9. – Faluház Parkja!
Kiadó: Faluház és Könyvtár, Bordány Főszerkesztő: Börcsök Roland,
intézményvezető Levelezési cím: 6795 Bordány, Park tér 1. E-mail cím:
naplo@bordany.hu Megjelenik: havonta 1250 példányban ISSN 2062-4255
Számítógépes szerkesztés, tördelés: Faluház és Könyvtár, Bordány Telefon:
30/965-0771 Vállalkozói hirdetések feladása: naplo@bordany.hu Kéziratokat
nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés
jogát! A megjelent meghívók és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
További hírek, részletes információk, tudnivalók: www.bordany.hu Lapterv,
nyomdai előkészítés: Gyuris János Nyomdai előállítás: s-Paw Bt. 62/999-860 A
Bordányi Napló belterületen közösségi terjesztéssel, míg külterületen a Magyar
Posta segítségével jut el Önhöz! Csatlakozzon hozzánk!
https://www.facebook.com/bordanycity. Lapzárta: 2017. szeptember 19. (kedd)
Következő szám megjelenése : 2017. szeptember 29. (péntek).

IDŐJÓS
A Bordányi Napló
jövő heti időjárás
előrejelzése

Hétfő

Kedd

Szerda

31°C
17°C

31°C
16°C

31°C
16°C

Napos

Csütörtök

29°C
15°C
Napos

Péntek

28°C
15°C
Napos

Elvétve felhős

Szombat

31°C
18°C
Zivatar

Napos

Vasárnap

31°C
17°C
Elvétve felhős
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Kupagyőzelem Zánkán Bérlet 17/18
Balatoni hétvégével zárult a focitábor

Hagyományosan, immár közel negyven gyerek részvételével zajlott le
az egyhetes focitábor a Bordány Sportkör szervezésében. A legkisebb
korosztályoktól kezdődően egészen 14 éves korig közel negyven
résztvevő vett részt a táborban. Az edzések, mérkőzések mellett természetesen jutott idő a játékra és a szórakozásra is. A tábor végén két
korosztállyal és három csapattal vettünk részt a XVII. Zánka Kupán,
ahol ismét erős csapatok ellen tudtuk megmérettetni játékosainkat.
Retek Flórián fiai az U11-es korosztályban az elődöntőben büntetőkkel verték a Jászberényt, míg a döntőben 1-0-ra diadalmaskodtak az
FC Ajka ellen! U13-as gárdánk is szépen szerepelt az eseményen, a fiúk
ebben a korosztályban ezüst érmet szereztek! Minden csapatunk rengeteg ajándékban részesült, a különféle sporttermékektől, labdákon át
NB I-es meccsbelépőket is szereztek a fiúk, akik a torna fáradalmait
balatoni fürdőzéssel pihenték ki.

12| Bordányi Napló

Már kaphatóak a
bérletek az idei
szezonra. Vásároljon
Ön is, támogassa
Bordány sportéletét!

Már kaphatóak a Faluházban a Megye I-es mérkőzésekre érvényes
támogatói bérletek. Újdonság,
hogy az idei évben már az egész
szezonra megvásárolható bérlettípusokat kínál a sportkör, az éves
árait a bérleteknek pedig 25%-al
csökkentette a klub. A Támogatói
Bérlet EXTRA ára így 15.000 Ft
lesz, míg a Támogatói Bérlet
PLUSZ 10.000 Ft-ba kerül. A
támogatók és az egyesületet
segíteni kívánók ezen bérlettípusok vásárlásával tudnak hozzájárulni a klub működéséhez, fejlődéséhez. Természetesen aki ilyen
bérletet vásárol számos egyéb
plusz szolgáltatásban is részesül,
így minden hazai mérkőzésen külön meglepetéssel készülünk bérletesünknek. Amennyiben szeretné, fix helyet biztosítunk neki a lelátón és egy fontos kezdeményezést is támogathat. A sportkör
szeretne beszerezni a településnek egy defibrillátor készüléket
is, amely szükség esetén akár
emberi életeket is tud megmenteni. Ezért aki a drágább bérletből vásárol az 4.500 Ft-al, míg az
olcsóbb bérlettípust választók
3.000 Ft-al járulnak hozzá a
beszerzéshez. Bővebb információ kérhető Kiss-Patik Pétertől a
+36306765910-es mobilszámon.
Segítő támogatását ezúton is köszönjük! Reméljük, minél többen
döntenek úgy, hogy a kezdeményezésünk mellé állnak.

